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Milí čtenáři,
s novým školním rokem přicházíme za vámi opět s dalším vydáním
školního časopisu. Dva měsíce už jsou za vámi, pojďme se tedy
poohlédnout za událostmi, které se v této době na naší škole odehrály.
Určitě jste zaznamenali, že učitelský sbor byl posílen o tři nové
kolegy. Se dvěma z nich přinášíme rozhovor v tomto čísle, s třetím
nováčkem na naší škole si přečtete rozhovor až před Vánocemi. K
novým tvářím patří i asistenti žáků na prvním stupni.
Tradičně přinášíme fotografie letošních prvňáčků a malou anketu, co
je ve škole nejvíc baví. Žáci 6. ročníku vám povypráví, jak se měli na
adaptačním výletě. Vrátíme se i ke Dni jazyků, který se na naší škole
konal poprvé.
Doufáme, že si každý najdete v tomto čísle to své počtení. Přejeme vám všem úspěšný školní rok s maximem
dobrých známek a spoustou nových příjemných zážitků.

V. Konvalinková a redakční rada časopisu

Nový člen redakční rady Bubliny
Redakční rada našeho časopisu má v letošním školním roce nového člena. Je jím František
Starý z 9.A. Poprosili jsme ho, aby vám o sobě napsal alespoň pár vět.
Je mi 14 let, rád hraju počítačové hry a čtu. Moje oblíbené předměty jsou chemie, čeština
a matematika. Mé oblíbené knihy pochází ze série Game Of Thrones (Hra o trůny). Má
nejhezčí dovolená byla v Itálii, protože jsem měl konečně dost času na odpočinek.

Zprávy z pohledecké školy
Zahájení školního roku 2017/2018
Školní rok byl zahájen a slavnostně vyzdobená ZŠ v Pohledci
přivítala všechny žáky školy. Pro sedm prvňáčků a jejich rodiče
to byl velmi významný den. Vždyť prvňáčkové šli poprvé do
školy. Jako opravdoví školáci překročili práh školy a vstoupili do
školního života, do kterého je přivítali paní učitelky, pan ředitel
naší školy, novoměstský pan starosta a paní Lukášová z odboru
školství. Společně všem školákům popřáli mnoho školních
úspěchů a pevných kamarádství.

Přiletěli dravci – Seiferos
Nejen krásu, letové ukázky, ale i zajímavé vlastnosti dravců a sov, o které pečuje a realizuje s nimi osvětovou
činnost, nám předvedla Obecně prospěšná společnost Seiferos.
Své svěřence nám představili na školním hřišti naší Základní školy v Novém Městě na Moravě. Díky této akci jsme
získali mnoho cenných informací nejen o jejich způsobu života, chování, lovu, ale i tom, jak přispět k jejich ochraně.
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Dopravní hřiště
Dne 14. září jsme navštívili novoměstské dopravní hřiště, kde všichni žáci naší školy každoročně získávají
zkušenosti ze silničního provozu v praxi.
Dodržování pravidel silničního provozu není jednoduché, ale pod odborným vedením se snadněji naučí, jak se
bezpečně pohybovat v provozu a jak dbát na vlastní bezpečnost, protože jsou to právě děti, kterým hrozí na
silnicích největší nebezpečí.
Drakiáda
Pouštění draků na pohledeckém kopci má několikaletou tradici. Každým rokem se po louce za vesnicí rozbíhají malé i
velké postavy se svými dračími modely. Ani v letošním roce tomu nemělo být jinak.
Ve středu dne 18. října pořádala naše škola ve spolupráci s rodiči Drakiádu. Už od rána jsme všichni netrpělivě
očekávali, kdy začne foukat ze strnišť a zvedne se podzimní vítr, aby nadšenci předvedli své umění v pouštění
draků. Čekali jsme marně. Sice nepršelo, ale bylo zataženo a na stromech se jen tu a tam lehce pohnul list. Nevíme,
co některé děti pošeptaly svým drakům, ale několik jich vzlétlo a znuděně se pohupovalo nad hlavami svých majitelů.
Další dračí mazlíčci však jenom občas povyskočili kousek nad zem a často se váleli po zemi. Celou situaci nedokázali
zachránit ani rozesmátí rodiče, a ti pro své děti dokáží udělat i nemožné.
Není tedy divu, že jsme se velmi brzy společnosti líných draků zbavili a celou akci ukončili na hřišti TJ Pohledec,
kde jsme si opékali špekáčky, popíjeli horký čaj a dobře se bavili.

Podzimní výzdoba školy
Měsíc říjen je na samém konci a také na výzdobě školy je to
znát. Žáci na hodinách výtvarné výchovy, pracovních
činností a ve školní družině „Podzimně tvoří“ a jejich
výtvory zdobí prostory školy.
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(Mgr. Marie Kučerová)

ŠSK - Červnový vodácko-cyklistický kurz – ohlédnutí za létem
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Anketa s prvňáčky
Chtěli bychom vám na fotografiích představit letošní prvňáčky. Ptali jsme se některých dětí, co je ve škole nejvíce
baví, a zde si můžete přečíst jejich odpovědi.
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1.A
Třídní učitelka: Mgr. Anna Lüftnerová

jméno
Filip Šustáček
Martin Sláma
Filip Chmelař
Vojtěch Švarný
Ema Pešková
Adélka Ondráková
Hedvika Novotná
Míša Šaclová
Veronika Macciolli
Adéla Šaclová

Co tě ve škole baví?
Matematika a hlavně přestávky.
Tělocvik a velká přestávka.
Jenom tělocvik.
Tělocvik.
Výtvarka, pracovky, čeština a tělocvik.
Tělocvik, pracovky, výtvarka a matematika.
Tělocvik, výtvarka a pracovky.
Výtvarka a tělocvik.
Matematika, tělocvik a přestávky.
Matematika a přestávky.

1.B
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Zdražilová
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jméno
Martin Deml
Tadeáš Machek
Ondra Vlček
Matěj Kubalák
Nela Kulková
Kateřina Müllerová
Klára Koutná
Anna Pilná

Co tě ve škole baví?
Velká přestávka, práce na interaktivní tabuli, výtvarka, práce s vodovkami.
Výtvarka a svačina.
Matematika, čtení, psaní, výtvarka, tělocvik.
Výtvarka a tělocvik.
Výtvarka a tělocvik.
Výtvarka, práce na int. tabuli, velké přestávky.
Výtvarka, hudebka, přestávky.
Výtvarka a jsem ráda, když se hrají hry.
anketu připravil F. Starý

Rozhovor s Mgr. Lukášem Smetanou – učitelem tělesné výchovy a angličtiny
1. Jak se Vám líbí na naší škole?
Ve škole se mi velice líbí, je zde příjemná atmosféra.
2. Co Vás vedlo k učení tělesné výchovy a anglického jazyka?
Ke sportu mám blízko už od dětství, takže bylo přirozené spojit s
ním i svoji práci.
Angličtina je velice důležitým komunikačním prostředkem v dnešní
době a domluvíme se s ní téměř všude.
3. Jaký je Váš nejoblíbenější sport?
Fotbal, hraji ho přes 20 let a stále mě baví.
4. Preferujete spíše letní nebo zimní sporty?
Mám rád obojí, v létě často vyrazím na kolo a v zimě hlavně na běžky nebo na snowboard.
5. Máte i jiné zájmy než sport?
Rád cestuji, hlavně po Evropě. Ale i v České republice je mnoho zajímavých míst, která stojí za to vidět.
6. Ovládáte ještě jiný cizí jazyk?
Zajímal jsem se o portugalštinu, ale v podstatě mi všude stačila angličtina.
7. Jaké jste procestoval cizí země?
Wales, Anglie, Itálie, Dánsko, Chorvatsko a všechny státy, se kterými sousedíme.
8. Chtěl jste být učitelem už odmala?
Myslel jsem, že se budu věnovat sportu nebo architektuře.
9. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět na ZŠ?
Samozřejmě tělesná výchova, ale i anglický jazyk a dějepis.
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10. Jak jste strávil letošní letní prázdniny?
Věnoval jsem se přípravě na fotbalovou sezonu a navštívil jsem střední Čechy a jižní Moravu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám úspěšný a pohodový školní rok.
Lada Melicharová a Petra Halouzková

Začátek školního roku nám opět zpestřila společnost Seiferos se svými
letovými ukázkami dravců
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Evropský den jazyků
„Talk to me!”
„Sprich mit mir!“
„поговори со мной!”
Toto jsou pouze tři z několika desítek možností,
jak v Evropě někomu říci „Mluv se mnou!”
Každoročně 26. září si lidé v Evropě připomínají
rozmanitost jazyků, kterými se na našem
kontinentě mluví. Naše škola se rozhodla připojit
se k této akci a také oslavit tento den.
Učitelé angličtiny, němčiny a ruštiny připravili
pro žáky stanoviště zaměřená na jednotlivé cizí
jazyky vyučované na naší škole. Žáci se zde mohli
dozvědět některé zajímavosti nejen z Velké
Británie, Německa a Ruska, ale také z USA,
Rakouska, Švýcarska nebo Irska. Dále byly
připraveny jazykolamy, různé jazykové hádanky, pexesa a další aktivity, se kterými se žáci v hodinách tak často
nesetkávají. Kdo vyřešil některý ze zadaných úkolů, byl odměněn drobným pamlskem typickým pro danou zemi, např.
sladkým pirožkem, preclíkem nebo popcornem. Také zde byly k dispozici propagační materiály - samolepky, reflexní
pásky a náramky.
Žáci se do akce mohli zapojit v průběhu druhé a třetí přestávky, někteří učitelé vyzkoušeli se svými žáky
připravené jazykové aktivity i v průběhu druhé a třetí vyučovací hodiny.
Učitelé cizích jazyků se shodují, že akce byla úspěšná a že by tímto mohla být na naší škole založena tradice, která
by každoročně připomínala význam studia cizích jazyků.
Už nyní se těšíme na další Evropský den jazyků v roce 2018!
(Mgr. Renata Suková)
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Cihla k cihle
V pátek 22. 9. 2017 se v Jihlavě uskutečnilo krajské finále soutěže pro školy, které se zapojily do projektu
Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a pracují se stavebnicí TEIFOC (v rámci výuky pracovních činností).
Hlavním organizátorem byl Kraj Vysočina a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Soutěžilo celkem 19 škol našeho kraje, účastníky byly dvoučlenné týmy složené ze žáků 7. a 8. ročníku. Naši školu
reprezentovali žáci 7.B - Jakub Jelínek a Honza Sláma.
Každý tým měl za úkol postavit v časovém limitu dvoupodlažní rodinný dům s balkonem a šikmou sedlovou střechou.
Hodnotil se vzhled modelu, dodržení zadání, přesnost a nakonec matematický výpočet (plocha, objem).
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Naši kluci vše zvládli na výbornou a obsadili v této konkurenci 7. místo. Odměnou byly hodnotné ceny (kufříky s
nářadím) a fotka s gratulací od organizátorů soutěže.
(Mgr. Z. Ptáček)

Nocování ve škole
V pátek odpoledne děti netrpělivě přešlapovaly s batohy a spacáky u zadního vchodu školní budovy. Žáci 5.C se
těšili na noční pobyt ve škole. Pro některé opakování, pro jiné nový zážitek. Ve své kmenové třídě společně prožili
páteční odpoledne, noc i sobotní ráno.
Na začátku pobytu se všichni žáci snažili zapamatovat si jména svých spolužáků prostřednictvím her. Pak
následovala hudební rozcvička a emotivní hra Kdo sní čokoládu. Na řadu přišla i kresba vlastní ruky s dobrými
vlastnostmi. Nechybělo povídání, jaký by měl být kamarád.
Chystání ke spánku bylo hodně jiné než doma. Škola v noci působí tajemně, děti byly napjaté i natěšené zároveň.
Zavrtaní do spacáků a ve večerní pohodě všichni zhlédli animovaný film. Noc proběhla v naprostém klidu k radosti
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paní učitelek. Ráno po osobní hygieně si děti udělaly snídani ve školní kuchyňce. S plnými bříšky pak volily předsedu
a místopředsedu do třídní samosprávy. Všichni si pobyt náležitě užili a společně se lépe poznali.
Přejme si, aby se žákům třídy 5.C v nově vytvořeném kolektivu dobře pracovalo, důvěřovali si a navzájem se
respektovali.
(Mgr. Andrea Tachirová)

Rozhovor s Mgr. Renatou Sukovou – učitelkou anglického jazyka
1. Než jste přišla na naši školu, vyučovala jste jazyk na jiné škole?
Ano, nejdřív jsem učila jeden rok němčinu na Základní škole ve Žďáru nad
Sázavou, potom devět let němčinu a angličtinu na Střední škole gastronomické
Adolpha Kolpinga také ve Žďáru a pak jsem působila tři roky jako lektor
angličtiny a němčiny na jazykové škole Lingua Effect ve Žďáru.
2. Jak se Vám na naší škole líbí?
Já jsem tu spokojená, je tu příjemné prostředí, příjemní kolegové a i většina
žáků je fajn.
3. Jak jste strávila letošní letní prázdniny?
Ráda cestuji, takže často mimo domov. Navštívila jsem například Jizerské hory a okolí Liberce, Toulovcovy maštale,
několikrát jsem byla i na chalupě u svých rodičů v Ledči nad Sázavou, odkud jsme podnikali výlety. Když bylo hezké
počasí, jezdila jsem na kole nebo dělala pěší výlety a samozřejmě jsem hodně četla a luštila křížovky – to vždy
patří k létu.
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4. Ovládáte i jiné jazyky než angličtinu?
Ano, umím také německy a ze školy si trošku pamatuji ruštinu.
5. Jak trávíte svůj volný čas? Jaké máte koníčky?
Je to hlavně sport a pohyb. Ráda chodím a dělám pěší výlety po Vysočině, také jezdím na kole a mým velkým
koníčkem je orientační běh a v zimě běžky. Kromě toho ráda čtu a poslouchám příjemnou hudbu. A nesmím
zapomenout na svou malou zahradu u našeho domu.
6. Jak se Vám spolupracuje s dětmi, které vyučujete?
S většinou dobře, ale v každé třídě se najdou žáci, se kterými se rozhodně nenudím a kteří dají takzvaně zabrat.
7. Jak jste se dostala k povolání učitelky anglického jazyka?
Na škole, kde jsem učila němčinu, potřebovali angličtináře, tak jsem si postupně doplnila
potřebné vzdělání a začala vyučovat i angličtinu.
8. Kdybyste měla možnost změnit povolání, lákalo by Vás ještě něco jiného?
Já jsem původně biolog - botanik, takže určitě něco kolem přírody, nejlépe práce s rostlinami.
9. Kdybyste měla možnost odcestovat do zahraničí, kterou zemi byste si zvolila jako první a proč?
Asi těžko vyberu jednu zemi. Několikrát jsem byla v Rakousku a v Německu a vždy se mi tam moc líbilo. Také
Londýn byl úžasný a moc bych se tam chtěla vrátit. Lákalo by mě i Skotsko, především jeho příroda. V Chorvatsku
zase moře …
Kdyby to bylo možné, chtěla bych procestovat celý svět.
10. Čas letí. Za chvíli budou Vánoce. Máte tyto svátky ráda? A jak je trávíte?
Vánoce mám moc ráda a trávím je vždy s rodinou – manželem, dvěma dcerami a střídavě s mými rodiči nebo s rodiči
mého manžela. Jíme klasiku – rybí polévku, smaženého kapra s bramborovým salátem, peču vanilkové rohlíčky,
linecká kolečka a perníčky, díváme se na pohádky, hrajeme různé hry a užíváme si krásnou atmosféru.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Lucie Gerlichová a Julie Horváthová

Okresní kolo v přespolním běhu školních družstev
Závody se konaly 27. září ve Žďáře nad Sázavou. Naše škola vyslala do
bojů v přespolním běhu dvě družstva dívek. Starší děvčata ve složení
Karolína Špinarová, Barbora Nečasová, Patricie Srnská a Táňa Slámová
skončila na krásném 5. místě. Mladší dívky okresní kolo vyhrály a
postupují do krajského finále. Děvčata bojovala v tomto složení: Adéla
Horákovská, Lucie Crháková, Lenka Slámová, Nela Halámková, Jolana
Poupalová a Jolana Žváčková. Na startu každé kategorie běžců bylo v
průměru 80 – 90 startujících. Krajské kolo se konalo 11. října ve Žďáře
nad Sázavou. Všem děvčatům děkujeme za účast a krásnou
reprezentaci školy.
(Mgr. V. Holubová)
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Krajské kolo školních družstev v přespolním běhu

Naše mladší žákyně krajské kolo vyhrály a postoupily na Mistrovství ČR do
Hradce Králové, které se konalo 19. října. Zde bojovaly ze všech sil, ale na
tak krásné umístění jako v krajském kole již nedosáhly.
Naši školu reprezentovaly tyto žákyně: Adéla Horákovská, Lucie Crháková,
Tereza Kunstmüllerová, Kateřina Holková, Lenka Slámová a Kristýna Honková.
Děvčatům děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy a města.
(Mgr. V. Holubová)

2.10. - Beseda pro 6. ročník v městské knihovně s názvem Naši ilustrátoři
6.A
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6.B
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Adaptační výlet - 6. ročník -17.10.
6.A
Romana Hlúšková: Šli jsme na Tři Studně. Ušli jsme určitě přes
13 km. Cesta byla dlouhá, ale utekla rychle. Celý výlet byl super.
Denisa Novotná: Naše první zastávka byla na Třech Studních, kde
jsme hráli hry 6.A proti 6.B. Měli jsme se třeba seřadit podle
délky vlasů, barvy očí, výšky nebo podle abecedy. Zkoušeli jsme
hledat restauraci, ale nenašli jsme žádnou otevřenou. Nakonec
jsme si nakoupili v obchodě. Zpátky jsme šli domů přes Vlachovice.
Pavel Megó: V úterý bylo příjemné počasí, nesvítilo ani nepršelo.
Nejvíce se mi líbilo na hřišti, protože jsme si tam mohli dělat, co
chceme. Cesta byla na mě až moc dlouhá. Líbila se mi soutěž, kdo
vydrží nejdéle na stromě.
Katka Kopřivová: Hráli jsme různé hry a došli jsme i k lanovému centru. Ve Vlachovicích na hřišti jsme udělali
čtyřpatrovou pyramidu. Moc se mi tam líbilo.
Klára Fousková: Svítilo nám slunce. Hráli jsme hry. Ve Vlachovicích na fotbalovém hřišti hráli kluci fotbal a holky
dělaly gymnastiku. Pak jsme šli domů.
Rozálie Miholová: Bylo hezké počasí. Byla jsem ráda, že s námi šla i 6.B, protože s nimi byla sranda.
Kristýna Hanychová: Nejvíce se mi líbilo lanové centrum. Adaptační výlet byl moc hezký.
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Jindřich Knap: V úterý jsme byli na tom nejlepším adaptačním výletě.
Hráli jsme hry se 6.B, byli na prolézačkách a lezli po lanové dráze. Pak
jsme šli do obchodu, kde jsme si koupili nanuky a různé dobroty.
Šimon Kubánek: Bylo to úplně super. Když jsme dorazili do cíle, byla
restaurace uzavřená, ale hned před ní bylo lanové centrum, takže jsme si
to užili.

6.B
Jolana Stará: Byli jsme s 6.A na adaptačním výletě. Hráli jsme různé hry,
například Kdo má co rád. Byl s námi náš pan učitel L. Smetana a ještě paní
učitelka Pulgretová, Beranová a pan učitel Harvánek. Výlet byl super.
Monika Boušková: Výlet se mi strašně líbil. Hráli jsme spoustu her,
například fotbal a vybíjenou. Plnili jsme různé úkoly, třeba jsme si stoupli
na lavičku a museli ji přelézt. Na hřišti ve Vlachovicích jsme dělali pyramidy.
Jana Čepková: Adaptační výlet mě bavil. Sice jsme ušli hodně
kilometrů, ale šla bych klidně ještě jednou. Nejlepší bylo
povídání s kamarády o strašidelných věcech, které jsme zažili.
Ve škole toho tolik nenapovídáme.
Šárka Růžičková: Výlet se mi líbil, protože jsem nemusela
psát test ze zeměpisu a protože jsme hráli hry. Také jsme se
více poznali. Kdybych měla tento výlet zhodnotit, dala bych 9
bodů z 10.
Matěj Bonaventura: Dobré hry, seznamování, túra, dobré
počasí a časté přestávky.
Sabina Laifrová: Líbilo se mi, že jsme mohli hledat v lese houby.
Markéta Dobrovolná: Super výlet! Nejvíc mě bavila cesta zpátky a trávení času na fotbalovém hřišti. Kolektiv byl
dobrý, všichni jsme si to spolu užili. Děkuji všem za krásný den.
Kateřina Holková: Bavilo mě hraní her. Super to bylo v lanovém centru. Hráli jsme hru, ve které jsem společně
s Nelou vyhrála. Šlo o to, jak dlouho se udržíme na stromě. Výlet se mi líbil.

17

Výlet za kulturou do Jihlavy
V pondělí 23. 10. navštívili žáci 9. ročníku Horácké divadlo v Jihlavě. Zhlédli
představení Romeo a Julie, které bylo moderně pojaté. Herecké osazenstvo
bylo velmi sympatické. Jejich výkony byly doprovázeny živou hudbou. Všem
se představení moc líbilo a rádi by jihlavské divadlo navštívili znovu.
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ZÁBAVA S BUBLINOU

Křížovka
Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení a tatínek povídá: „Tak hrozné vysvědčení jsem ještě neviděl!“
A Pepíček povídá: „Já také ne, včera jsem to našel ve _ _ _ _ _ _ _ _ _ .“
sestra mého otce
v prosinci slavíme
v matematice se počítá správný
v moři žije (živočich s chapadly)

potřeba na malování (sada barev)
naše planeta
stavíme z nich dům
Jeníček a Mařenka strčili ježibabu do……
slon má místo nosu ……

připravily Lada Melicharová a Petra Halouzková
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Hádejte s námi
Vlk, koza a zelí
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce
hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou
malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada
opouští.
Do té lodičky se totiž všechno naráz nevejde.
A když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu.
Když tu nechá kozu, ta sní zelí.
Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu?
Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů
nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.
(Nápověda: Vesničan může vézt něco i zpátky.)

Poprava
Vězeň odsouzený k smrti dostal za vzorné chování na výběr. Bude-li jeho poslední
řeč před popravou pravdivá, bude sťat. Bude-li to však lež, bude potupně oběšen.
Vězeň byl ale takový filištín, že se svou závěrečnou řečí osvobodil úplně.
Co řekl, že nebylo možné ho ani utopit, ani ho připravit o hlavu?

Ponožky
Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek
nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň dvě stejné barvy?

Běžím, běžím
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

Černoušek
Když se narodí černoušek, má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu. Jaké má zuby?

připravila Julie Horváthová
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Vybarvi dinosaura
Použij tyto barvy:
1 TMAVĚ ZELENÁ
2 ŽLUTÁ
3 MODRÁ
4 SVĚTLE ZELENÁ
5 ČERVENÁ

připravila Lucie Gerlichová

Řešení křížovky
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Jeníček a Mařenka strčili ježibabu do ……
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slon má místo nosu ……
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Hádejte s námi - řešení
Vlk, koza a zelí
Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam.
Poprava
Může říct třeba: „Vy mě neoběsíte ani nesetnete."
Kdyby ho pověsili, tak by lhal s tím neoběšením. Oběsit ho nemůžou. No, ale setnout ho také nemůžou, protože by
musel lhát.
Ponožky
Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno, jestli třetí je černá, nebo bílá.
Běžím, běžím
řeka
Černoušek
Žádné zuby nemá.
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